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medencére cseréljük. Ha a medence javítható, nincs felső határ a javítások számát illetően.

Upgrade
AWatkins Manufacturing, a HotSpring maszszázsmedencék gyártója idén ünnepli fennállásának 28. évfordulóját és 3. alkalommal nyerte el a John Holcomb díjat, melyet a folyamatos és áttörő fejlesztésekért ítélnek oda.
Hidromasszázs medencéinket folyamatosan
fejlesztjük, évről évre újításokkal, ill. új modellekkel, és az aktuális trendnek megfelelő színekkel rukkolunk elő.
HotSpring Magyarország Kft. - Vezérképviselet
1032 Budapest, Szentendrei út 95.
Tel.: (06-1) 439-1666
Fax: (06-1) 430-1763
e-mail: office@hotspring.hu
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A világ egyik legjelentősebb hidromasszázs
vállalatának magyarországi képviselete
„A Hot Spring Magyarország Kft. célkitűzése
a teljes vevői elégedettség elérése, azáltal,
hogy csak kiváló minőségű hidromasszázs
kádakat és kiegészítő termékeket forgalmaz,
valamint első osztályú ügyfélszolgálati és
professzionális szerviz szolgáltatást nyújt
ügyfeleinek, a vásárlást követően is. Magas
minőségű termékek - magas minőségű szolgáltatás - elégedett és boldog ügyfelek.”
A vállalat fő profilja az amerikai gyártmányú Hot
Spring®, Solana® Tiger River®,és HotSpot
márkájú hidromasszázs kádak forgalmazása.
Ezen kívül a cég finn szaunák, infrakabinok,
HomeSpa® gőzkabinok, kád körüli kerti felépítmények, kád kiegészítők és uszodavíz
vegyszerek értékesítésével is foglalkozik. A
cég márkakereskedői-szerződést kötött a
gyártóval -kizárólagos magyarországi forgalma-

zásra - ,a Watkins Manufacturing Corporation
vállalattal, amely jelenleg világszerte piacvezető szerepet tölt be a hidromasszázs kád gyártás területén. A HotSpring® Magyarország Kft.
önálló disztribúciós hálózattal rendelkezik, országszerte több viszonteladó segíti a termékek
értékesítését.
A menedzsment elsődleges célja, olyan hálózat kiépítése volt, mely maradéktalanul képviseli a világelső gyártó termékeit, illetve cégfilozófiáját. Ennek eredményeképpen 2003-ban
és 2004-ben az év nemzetközi kereskedője díját tudhatta magáénak, mely az egyik legrangosabb kitüntetés.
A cég hidromasszázs kád kínálatában négy
márkacsalád szerepel: a Hot Spring®, a Tiger
Rive®r a Solana® és a HotSpot®. A Hot
Spring® kádaknál nyolc modellt különböztetünk meg a férőhelyek számától és teljesít-
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ménytől függően. A legnagyobb a hét személyes Summit medence, ezt követik rendre a
Grandee, Envoy, Vanguard, Sovereign,
Accolade, Prodigy, a legkisebb, azaz 3 férőhelyes medence pedig a Jetsetter. A kádak többféle színben kaphatóak, a külső burkolat sötétbarna, barna, illetve szürke lehet, míg a belső
kádhéj esetében a vásárlók a gyöngyház, azúrkék, valódi márvány, homok, pezsgő opál,
vagy fehér színek közül választhatnak.
A Tiger River® márkacsaládhoz a Caspian,
Bengal és Sumatran modellek tartoznak, itt
szintén a férőhelyek számában és a teljesítményben rejlik a különbség. A külső burkolat
barna vagy szürke a kádhéj pedig igény szerint
azúrkék, homok vagy ezüst lehet. Az automatikus fűtő és tisztító rendszerrel ellátott kádak
ISO szabvány szerint készülnek, a TÜV elektromos szabványnak megfelelnek és rendkívül
energiatakarékosak. A medencék hordozható
tulajdonságuknak köszönhetően kül- és
beltérre is egyaránt elhelyezhetők.
A medencéknél a kifinomult technológiához
egyszerű használat társul. A hőfok egyszeri beállítás után az év minden napján állandó marad.
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A 100%-os folyamatos vízszűrés és keringetés
garantálja az optimális higiéniát. A Hot
Spring® és Tiger River® medencéknél egyedülálló módon a többrétegű, zárt cellás habszigetelést alkalmaznak, mely megvédi a medence vizét a hőveszteségtől, ezért a medence
rendkívül energiatakarékos, ezáltal a piacon
kapható medencék között a leghatékonyabbak. A Hot Spring® kádak esetében szintén
egyedülálló módon, egyes modellekbe víz alatti zenei berendezést építettek be, melynek köszönhetően a használó nem csak a fülével hanem a testével is érzékelheti a zenét!!!!!
Minden Tiger River®, Solana® és HotSpot®
(Hot Spring® modellekben alapfelszereltséghez tartozik ) medencéhez külön vásárolható a
L.E.D. lámpákból álló fényrendszer, mely hat
különböző színt varázsol a medencébe, ebből
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kiválasztható a hangulatnak megfelelő szín,
vagy automatikus üzemmódra állítva a színek
folyamatosan váltakoznak.
A hidromasszázs kádakon kívül a termékkínálatban megtalálhatóak a SaunaBau Kft. által
gyártott finnszaunák és infrakabinok,
HomeSpa® gőzkabinok, az amerikai

Sequoiaworks vállalat kerti felépítményei, a
kádakhoz gyártott kiegészítők (lépcső, törülközőtartó, napernyő, virágtartó, asztal, korlát, íves asztal és lépcső ), továbbá a kádak
karbantartásához szükséges uszoda vegyszerek.
A termékhez szolgáltatás is jár. A kádat a cég
ingyen házhoz szállíttatja, továbbá gondoskodik a kád elhelyezéséről. A kád helyének

kiépítéséhez a vállalat megfelelő információt
nyújt, és a beüzemelést a Hot Spring Magyarország Kft saját szakembere végzi.
A cég a vásárlás után sem feledkezik meg az
ügyfelekről,
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a kád karbantartásához szakembereket biztosít, továbbá a vízcserék időpontját figyelemmel
kíséri. Az esedékes vízcsere előtt a szerelők
egyeztetnek az ügyféllel, és igény esetén azt el
is végzik.
A cég természetesen a kádak karbantartásához vegyszereket is kínál. A kádtulajdonosok a
cég budapesti központjából rendelhetik meg a
tisztításhoz szükséges szereket.
A HotSpring Magyarország Kft célja, hogy a
vásárlóival kapcsolatban maradjon, és segítséget nyújtson a kád használatához, ezért hozta
létre az ügyfélkártya programot. Az ügyfélkártyát bármelyik kádtulajdonos megvásárolhatja
100 000 Ft-ért, melynek érvényessége 1 év.
A kártya ára magában
foglalja az adott évben szükséges
három vízcserét, illetve
minden
vegyszer
vásár lás
esetén
8 %-os
árengedmény,
k i -

egészítő termékek vásárlásakor pedig 2%-os
kedvezmény jár.
Az ügyfélkártyás vásárlókat a cég rendszeresen tájékoztatja akcióiról, az új termékekről hírlevelet küld, és a cég által szervezett rendezvényeken a meghívottak listáján szerepelnek.
Amennyiben a HotSpring termékek felkeltették
az érdeklődését, úgy a HotSpring Magyarország Kft várja szíves érdeklődését a cég elérhetőségein. Minden kedves regisztrált érdeklődőnek postai úton ingyenes belépőt küldenek kiállításaikra!
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új termékei
A HotSpring Magyarország vállalata örömmel
értesíti partnereit, hogy termékválasztéka ismét bővült. Az új termékek már a közelmúltban megrendezett Construma Kiállításon is
bemutatásra kerültek, viszont mivel nem mindenkinek állt módjában kilátogatni, így röviden bemutatjuk a legújabb kiegészítő termékeket, melyeket a vállalat bemutatótermében
személyesen is megtekinthet. Hamarosan a
folyamatosan megújuló weboldalon is megtalálhatóak lesznek az újabb termékek.
Íme néhány kiegészítő termék, melyek még
kellemesebbé tehetik hidromasszázs medencéje használatát:
Távirányító
A Távirányító segítségével Ön bárhonnan –
akár a kádból is – könnyedén szabályozhatja
a Hot Spring vagy Tiger River medencéje
elektronikus funkcióit. Beállíthatja az

SpAudió hifi készülék hangerősségét vagy
hangszínét, a hőmérsékletet, a fúvókákat
vagy aktiválhatja a víz tulajdonságait. A rádióhullámon működő távirányító egy újabb példa
arra, hogy a Hot Spring Kádak exkluzív technológiája lehetővé teszi a használó számára a
szórakozást, pihenés közben. A távirányító a
2002 harmadik negyedévétől készült Hot
Spring és Tiger River kádakhoz használható.
„TRI X” 3 Dimenziós Szűrő –
A Technológiai Áttörés
A Hot Spring létrehozott egy új technológiát,
amely könnyebbé és élvezhetőbbé teszi a
kád fenntartását.
Az új találmány a vizet három különböző dimenzióban szűri, nem csak a felszínével, hanem belső részeivel is. A 3D szűrő felülete
több mint kétszerese a normál méretűének.
Az extra szűrőképesség hosszabb tisztítási
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időszakokat eredményez. A 3D szűrő felhasználóbarát, a legnépszerűbb a piacon lévő szűrők közül, mivel a mosogatógépben
mosogatószer hozzáadása nélkül tisztítható.
A tartósra tervezett szűrő miatt a szivattyúba
már csak a tiszta víz áramlik, így annak élettartama hosszabb lesz, ezáltal Ön pénzt és
időt takaríthat meg. A 3D Szűrő alapfelszerelésként a Hot Spring csúcsmodellekhez tartozik, de megvásárolható más Hot Spring kádakhoz is.
Napernyő
Az összecsukható napernyő nyele fémből
készült és fekete színnel vonták be, az ernyő
vászon, bézs és zöld színben kapható. Minden kád típushoz használható. A talprész a
kád alá helyezhető, ezáltal nyer stabilitást a
napernyő. A nyélen található tekerő szerkezettel mechanikusan nyitható, illetve csukható a napernyő.

Korlát
A fémből készült korlát segítséget nyújt a
masszázsmedencébe való be- és kilépéskor.
A korlát rögzítése a talprész kád alá helyezésével történik.
Az új SpAudio II. teljes körű zenerendszer.
Magába foglalja a Sony CD/AM/FM sarok
fedélzeti egységet, amely tökéletesen
illeszkedik a medence borításának
sarkához. A ruganyosan összeszerelt ajtó
könnyen lehetővé teszi a hozzáférést, mialatt
védelmet nyújt a külső behatások ellen. Az új
digi-tális erősítő egy második pár kimenetet
tartalmaz, ami lehetővé teszi a rendszernek,
hogy két külső, nyolc belső hangszóróval is
működjön. Alapvető jellegzetessége, hogy
egy pár kültéri külső hangszóró van belefoglalva a rendszerbe.
Szeretettel várjuk 2006. 09. 09-17-ig
a BNV A pavilon 102/D
és B szabadterület IV/3 standján!
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Wave,

az új kardió korszak kezdete

A Technogym bemutatja a forradalmian új kardió berendezését, amely hatékonyabb és szórakoztatóbb, mint a hagyományos kardiógépek.
Egy új csillag jelent meg a kardióvaszkuláris fitnesz gépek egén, a Cardio Wave, mely egy új
korszak mérföldkövét jelenti. 1965 óta minden
évtizedben a piacon egy újabb gép jelent meg,
a lépcsőzőtől egészen az ellipszisjáróig, mindegyik egy áttörést jelentett a fitneszgépek fejlődésének történetében. Most az olasz
Technogym cég egy nemzetközi szabadalommal rendelkező terméket dobott a piacra.
Egy gyakorlat, 3 különböző mozgás
A Cardio Wave valódi jelentősége a biomechanikában rejlik. 40 éve, mióta a kardió
gyakorlatokhoz gépekre van szükség, csak

egy síkban végezhető mozgásra volt lehetőség. A több síkban végezhető gyakorlatnak köszönhetően, a Cardio Wave lehetővé teszi,
hogy három síkban mozoghassunk egy időben, amely tartalmazza a frontális és a keresztirányú mozgást. Mindez lehetővé teszi, hogy a
felhasználó különböző lábgyakorlatok kombinációját végezhesse el a nyújtás, a távolítás és
a forgatás segítségével, valamint az alsótest
izomcsoportjait is megmozgatja, különösen a
farizmokat.
Biomechanikai hatékonyság
A Cardio Wave nemzetközileg szabadalmaztatott és egy kiterjedt tudományos kutatásnak az
eredménye. Egyik előnye, hogy ez a mozgás
pozitív hatással van az izmokra, elkerülve a
sokkos behatást az alsó végtagok izületeiben
és a gerincoszlopban. A Technogym által sza-
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badalmaztatott ergonómikus felépítésnek köszönhetően a felhasználó fel tudja venni a korrekt testtartást , és ezáltal a gyakorlat is hatékonyabbá válik. Így a gépet térdsérülések rehabilitációja esetén is használhatjuk. Továbbá a könnyű
használat a „SoftStride”
elnevezésű rezgéscsillapító
rendszernek
köszönhető.
Változatos
edzési lehetőségek mindenkinek
A Cardio Wave a
m e g f e l e l ő
kardióberendezés
mindenféle felhasználó számára, a fiatalabbaktól egészen
az idősebbekig, a ritkán sportolóktól egészen a profikig. Egy
edzésprogram alatt a felhasználók egy új edzésmódot
választhatnak,
amely lehetővé teszi számukra, hogy a nehézségi
szinteket a saját egyéni
szükségleteikhez alakítsák. Ez azt is lehetővé teszi, hogy ne unatkozzunk. Hogyan is? A
4-féle alappozíciónak köszönhetően a különböző izomcsoportokat a legváltozatosabban mozgathatjuk meg. A Cardio Wave az
egyetlen olyan fitnesz gép,
amely stabilizálja a gerinc és a
medence környéki izmokat, miközben a felhasználó számára lehetővé teszi,
hogy erősítsen, anélkül hogy kapaszkodna, ez-
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által az állóképesség és az egyensúly is fejleszthető.
FIBO innovációs díj
Több mint 40 cég versenyzett a leginnovatívabb fitneszgép díjáért a 2006-os FIBO-n, vagyis a Nemzetközi Fitnesz és Wellness Szakkiállításon a németországi Essenben. A díjat végülis a Technogym kapta. Független bírák csoportja TÜV Rheinlandtól
a Cardio Wave-et választotta, mert „új mércét állít fel a kardióvaszkuláris edzési
módszerben”.
„A cégünket az innováció, vagyis az újítás
vezérli,” nyilatkozta az
olasz üzletember, “és ez a
felismerés a Technogym csapatnak köszönhető, akik ebből a
hitvallásból táplálkoznak.” További
előnyt jelentett a díj elnyerésénél,
hogy a Cardio Wave egy multifunkciós fitneszgép, ahol nemcsak előre és hátra, ill. fel és le, hanem oldal
irányban is végezhető mozgás.
A zsűri továbbá azt is kihangsúlyozta,
hogy a Cardio Wave megtervezésénél a Technogymet a természetes
emberi mozgás inspirálta, mely
inkább komplexnek minősíthető, mint egysíkúnak.
Ugyanakkor az
új gépet úgy
találták ki,
hogy haték o n y,
i d ő t
megtakarító,
könnyű
és szórakoztató mozgási lehetőséget tegyen lehetővé, vagyis mindenki
számára megfelelő legyen.

108

HÁZ és KERT

Fürdőkultúra, wellness, fitness

A physiotherm
sikertörténete
Egy felismeréssel kezdődött: a hőnek van hatása. Méghozzá különösen kellemesen hatása
van a lágy hőnek az infravörös sugárzás következtében, ami egyaránt élvezet testnek és léleknek, mert regenerál, méregtelenít, és ellazít. Továbbá életenergiát ad, és számos probléma esetén csodát tesz. Röviden: egészségessé és boldoggá tesz.
Tíz évvel ezelőtt a tiroli physiotherm cég különleges infravörös technikát fejlesztett ki, amely
már 35 °C-on lehetővé teszi az egészséges izzadást. A legjobb út a wellness és a jó közérzet irányába – anélkül, hogy a szauna forrósága és a gőz megterhelné a szervezetet.
A 10 országra kiterjedő kirendeltségi hálózattal
a physiotherm Ausztria minőségi termékeit az
egész világon elérhetővé teszi. Hiszen minden
physiotherm-kabin tiroli termék. A minőségi faanyag az ottani erdőkből származik, valamint a
különleges infravörös technika is osztrák találmány.
A physiotherm-infrakabin sikertörténete elválaszthatatlanul összefonódik a tiroli származású Luis Schwarzenberger életével és sorsával. 13 évvel ezelőtt a ma 64 éves elektrotechnikussal megtörtént az, ami minden lelkes
sportoló számára valóságos rémálmot jelent.
1993-ban Luis síelés közben egy 4 méter mélyen fekvő patakágyba zuhant. A kórházban
értette meg az elektrotechnikus, mit jelent annak, aki egész életében a természethez kötődött és lelkes sportoló (hegymászó, síző) volt.
Életének egy olyan fordulópontjához érkezett,
amely megfoszthatja minden életörömtől. A diagnózis kettős gerinctörést állapított meg, alig
elkerülve a gerincbénulást. Hozzá kellett volna
járulnia egy műtéthez, kockáztatva, hogy mozgásában egész életében korlátozva lesz.
Luis Schwarzenberger azonban meggyőződése volt, hogy léteznie kell egy másik, ter-

mészetes módnak, hogy újból egészséges
legyen.
Az ötlet egy alternatív orvoslással foglalkozó
baráttól érkezett, az ő javaslata volt, hogy
infravörös-mélymeleg sugárzással kezeljék a
sérülést. Schwarzenberger, a páciens, már
hallott arról, hogy a gyógyászatban használják
az infravörös sugárzás melegét, ugyan csak a
homloküreg-gyulladások vagy a fül-orr-gégészeti panaszok kezelésében. Azt is tudta azonban, ha az infravörös sugárzás a bőrt éri, az
mélymeleggé változik, amelynek csodálatos
hatása van. Élénkíti a keringést, erősíti az immunrendszert. Aktiválja a véredényeket, elszállítja a méreganyagokat, oldódnak a görcsök, a
szervezet öngyógyító erőket szabadít fel.
Ez a szenvedélyes hegymászó hason fekve
naponta 18 órán keresztül melegíttette a hátát
infravörös lámpával. Az eredmény meghökkentő volt. Már néhány nap elteltével kifejezetten jobban érezte magát. További következményként csökkent a fájdalom, és a háta alsó
részén lévő véraláfutások, amelyek az ütés
miatt keletkeztek, eltűntek. Mozgékonysága
visszatért, és már három héttel a baleset után
újra lábra állt.
Schwarzenberger azóta újból lelkes síző és
hegymászó, aki a szabadidejét – ugyanúgy,
mint régen – most is legszívesebben a szabadban tölti. A balesetből teljesen felgyógyult. Ez a
gyors gyógyulás, teljesen természetes módon,
csak az infravörös sugárzás mélymelegével – a
tiroli számára maga volt a csoda.
Felgyógyulása után Schwarzenberger behatóan foglalkozni kezdett az infavörös-mélymeleg
hő gyógyító erejével. Ő fejlesztette ki azt az elgondolást, hogy az infravörös sugárzást nemcsak kevés és kis felületre korlátozva, hanem
nagy felületen, az egész testen alkalmazzák.
Az volt az elképzelése, hogy ezáltal ne csak
sérüléseket, gyulladásokat, helyi panaszokat
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kezeljenek, hanem egy testterápiával a teljes
emberi szervezetet és különösen az immunrendszert erősítsék, és ezáltal megelőzhessék
a betegségeket is.
Egy tiroli származású infravörös sugárzással
foglalkozó szakemberrel együtt elkezdte egy
egészségkabin kifejlesztését, amely wellness-t
és jó közérzetet biztosít, és olyan okosan dolgozták ki, hogy minden háztartásba beleillik.
Elegendő egy egyszerű hálózati csatlakozás,
egy konnektor és máris élvezhetjük a hatását.
Schwarzenberger 1995-ben jelent meg a piacon első infravörös fit- és egészségkabinjával,
és alapította meg a physiotherm céget. Így vált
egy látomás valósággá. És most is ugyanúgy,
mit akkoriban, Luis minden reggel fél órát tölt
el a kabinjában, amelyet otthon a fürdőszobában állított fel. Hiszen ő tudja a legjobban: a
hőnek van hatása. Természetesen. És teljesen
meggyőzően.

„Mindenkinek használnia kellene az infravörös sugárzás gyógyító hatását. A tapasztalat engem erre
tanított meg.”
Luis Schwarzenberger a physiotherm alapítója
és az infravörös fit- és egészségkabinok feltalálója.
Így csak a physiotherm működik.
Infravörös-technikánk különlegessége a lávahomokkal töltött kerámiacsövekben rejlik. Már
alacsony hőmérsékleten kifejtik kiváló hatásukat, és teljesen természetes meleget adnak.
Az infravörös mélymeleg behatol a bőr alá,
és a nyirokrendszeren és az ereken keresztül
fejti ki a szervezetben jótékony és gyógyító
hatását. Az ember gyengéden izzad. Azonban mivel a hő a bőr alá hatol, a szervezet az
izzadással négyszer több zsírt, káros nehézfémet, méreg- és salakanyagot választ ki,
mint a sokkal forróbb szaunában.
A physiotherm fit- és egészségkabinokban már elegendő 35 °C kabinhőmérséklet, hogy új embernek
érezhessük magunk. Hiszen a pozitív hatásokért nem a levegő hőmérséklete a felelős, hanem az infravörös sugárzás, amelynek intenzitása
kényelmesen, a kabin belsejéből vezérelhető. A bőr fellélegzik, és
szebb lesz. Sok intézmény alkalmazza eredményesen az infravörös
sugarak melegét a cellulitisz elleni
harcban.
Egy további jó hír: mivel a mélymeleg növeli a kalóriafogyasztást,
rendszeres használata feszessé teszi az alakot. Mivel erősödik az immunrendszer, szembeszállhat az
influenza minden támadásával.
Még a népbetegségnek számító
hátfájás esetében is segíthet a
mélymeleg. Sportolók is élvezhetik
az izomlazító hatását, a sérülések
utáni rehabilitáció során már egy alkalom elég, és újra fitt lesz. Nem
utolsósorban pedig a stresszel küz-
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dők tapasztalhatják hamarosan alvás- és koncentrációs zavaraik csökkenését.
Tehát kétség sem fér hozzá: a hőnek tényleg
van hatása
• Döntően javítja a közérzetet, kímélő, 35 °C
kabinhőmérsékletnél. Használatonként csupán kb. 30 perc az időráfordítás.
• Egyszerűen jobb.
• Minden physiotherm infravörös fit- és egészségkabin különlegessége a könnyű kezelhetőség.
• A funkciókapcsoló a kabinban található.
• Kapcsolja be a készüléket, és az intenzitáskapcsolót állítsa maximumra. A kabin már
három perc elteltével üzemkész.
• Vetkőzzön le, üljön be a kabinba, és élvezze
a hatást.
• Az izzadás 30-40 °C közötti tartományban a
legegészségesebb. A vezérlés kényelmesen, ülve kezelhető.
• Addig maradjon a kabinban, amíg jól érzi
magát.
• Használat után egy hideg fürdőnél sokkal
jobban felfrissíti egy meleg zuhany.
• Használat után kapcsolja ki a készüléket.

A jó közérzet elérésének 5 módja
-1Infravörös mélymeleg terápia
Gyengéden átmelegíti a testet, és már 35°Con kellemesen megizzaszt. A gyógyhatás
egészséges, az infravörös mélymeleg gyógyhatását az orvostudomány már sokrétűen alkalmazza. Gyógyhatása ezen kívül energiával
látja el minden érzékszervét. Emellett az új
életerő is jót tesz. Azonnal érezheti minden
egyes használat után.
-2Színesfény-terápia
A színek hatnak az érzékeinkre, befolyással
vannak a hangulatunkra – és ezáltal a jó közérzetre is. Jó, ha valaki saját magát a kívánt hangulatba tudja hozni. A természet teljes szín-
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spektrumával mindez sikerül a physiotherm színesfény-terápiájában. Amit kipróbáláskor majd
személyesen meg is tapasztalhat.
-3Aromaterápia
Az illatanyagok életelixírek. És érzékiek, mivel
titokzatos módon oda irányítanak, amely után
vágyakozunk. Aromáink koncentrált hatása
nemcsak az orron keresztül bontakozik ki, hanem mélyen a bőr pórusain és a tüdőn keresztül. Mit is jelent ez? Nos, ezt minden bizonnyal
érezni és élvezni is fogja.
-4Napfényterápia
A napfény egészségessé tesz. Növeli a teljesítőképességet és a tanulási kapacitást. Ezenkívül jókedvre derít. A physiotherm teljes spektrumú napfénye a természetes napfényt utánozza. Erősíti az immunrendszert és az idegeket.
Ezzel Ön mindig az élet napos oldalán lehet –
és a szomorú téli napokon is megóvja a búskomorságtól. Ennél jobbat alig lehet elmondani
egy terápiáról.
-5Zeneterápia
A zene csodálatos dolog. Néha könnyekig
meghat bennünket, néha ellazít. A tudósok rájöttek arra, hogy a harmonikus zene lendületbe
hozza a vízmolekulákat. Az emberi szervezet
70%-a víz. Így a vízből felvett rezgések közvetlenül befolyásolják idegrendszerünket. A physiotherm zeneterápiájával minden életerejét felélesztheti. Csak a kedvenc zenéjét kell kiválasztania.

physiotherm. Öt hatás.
Egészségesnek maradni – ez az a kívánság,
amely minden embernél az első helyen áll.
Közvélemény-kutatási eredmények azt mutatják, hogy sokak számára az egészség fontosabb, mint akár az érintetlen környezet,
vagy az az igény, hogy minél több jót éljünk
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meg. Az egészség a testi és a lelki jóérzés állapota.
A természethez közeli népek úgy tartják: akkor alakulnak ki betegségek, ha a test és a
lélek már nem beszélnek egymással. Infravörös fit- és egészségkabinjaink újjáélesztik ezt
a párbeszédet.
Ezért ajánlják az orvosok is melegen a
physiothermet.
A derék-, hát- és gerincfájdalmak manapság
népbetegségnek számítanak.
Minden második felnőtt panaszkodik fájdalmakra ezen a területen. A panaszok másik
csoportjába pedig olyanok tartoznak, mint a
túlsúly, stresszes állapotból származó kimerültség, immunrendszer gyengesége miatti
gyakori megbetegedések, vagy az abból
származó panaszok, mert az agy nem kap
elegendő oxigént.
Jó hír: a physiotherm infravörös mélymelegének 5-féle hatása pontosan ezeken a
problémákon segít. Öt okkal több, hogy miért is önti el szívét a melegség egy physiotherm kabinban.

PHYSIOTHERM.
ORVOSI AJÁNLÁSSAL
Dr. Ralf Kleef a physiotherm infravörös
fit- és egészségkabinjainak hatásáról:
Dr. Ralf Kleef a hipertermia – tehát a mozgásszervek és a belső szervek legkülönbözőbb

megbetegedéseire vonatkozó hőterápiás kezelésének – nemzetközileg elismert szakértője. Bécsi székhelyű Institut für Wärme- und
Immuntherapie (IWIT) „Hő – és Immunterápiás
Intézetében” hosszú évek óta vizsgálja az infravörös sugárzás által gerjesztett hipertermiát,
és eredményes kezelési módokat/terápiákat
fejlesztett ki a következő területeken:
• Artrózis, artritisz (reumás izületi gyulladás)
• Fibromyalgia (lágyéki reuma)
• Gerincbántalmak
• Asztma, bronchitisz (hörghurut)
• Fertőzések, immunbetegségek
• Állandó fájdalmak
• Stresszállapot, izomgörcsök
• Thermoregulációs gát (képtelenség lázas
állapotra)
• Rákos megbetegedések
Egy nemzetközi orvoscsoporttal közösen ellenőrzött vizsgálatot végeztek a physiotherm
alacsony hőmérsékletű infravörös technikájának speciális hatásairól, amely a következő
tudományosan bizonyított kijelentéseket teszi lehetővé:
Az egészséges eredményeken túl, a
physiotherm infravörös mélymeleg sugárzás
a következőkre törekszik:
• Stimulálja, és mérhetően erősíti az immunrendszert.
• Élénkíti a vérkeringést és az anyagcserét,
méregteleníti, és salaktalanítja a szervezetet.

Fürdőkultúra, wellness, fitness

HÁZ és KERT

115

• A physiotherm használatának köszönhetően nagyobb mennyiségben termelődik
endorfin (fájdalomcsökkentő anyag), ezáltal pozitív hatást fejt ki görcsös állapotok
és bőrbetegségek esetén.
• A megemelkedett kalória-felhasználás és
kalóriabevitel következtében elősegíti a
testsúlycsökkentési folyamatokat.
• A physiotherm-kabin használata hatásában
megfelel egy 30 perces enyhe erőnléti
edzésnek (futás, kerékpározás).
• A physiotherm használatának nincsenek
nemkívánatos hatásai.
A physiotherm-kabinok különleges infravörös
technikájáról:
A speciális physiotherm technika már 35°Cos levegőhőmérséklet esetén elősegíti a „kiváló” verejtékezést, a test tisztítását és regenerálását, anélkül, hogy megterhelné a vérkeringést. Ezáltal az infravörös mélymeleg alkalmazása közvetlenül járul hozzá a jó közérzet kialakulásához, és elősegíti az egészség
tartós megőrzését.
A hipertermia gyógyászati hatása és a
physiotherm-kabinok:
A physiotherm-alkalmazások a gyógyászati
hipertermia különösen enyhe és jótékony
formái, amelyek mindenekelőtt a regenerálódásra és az egészség megőrzésére alkalmasak.
A hipertermia a test alaphőmérsékletének
mesterséges megemelését jelenti – és a
legjobb módszer arra, hogy a test hőszabályozásának gátját át lehessen törni (amikor
valaki képtelen arra, hogy lázas legyen), és
ez által ezt az egészségi kockázatot ki lehessen küszöbölni. A Hő – és Immunterápiás Intézetben (Institut für Wärme- und
Immuntherapie – IWIT) az A típusú (rövidhullámú hősugárzás) infravörös sugarakkal történő kezelés során speciális berendezésekkel mesterségesen lázas állapotot hoznak létre. Az A típusú infravörös sugárzással
előállított hipertermiás kezelés kizárólag

szigorú orvosi felügyelet mellett történik.
Óvatosságból az intézetben (IWIT) is a
physiotherm alacsony hőmérsékletű kabinjait alkalmazzák.

Az orvos véleményének összefoglalása:
„Az egészség hatékony megőrzése érdekében ajánlom a physiotherm infravörös fit és
egészségkabinjainak használatát.”
Dr. Ralf Kleef a hipertermia
és a komplementer orvostudomány hites
és bíróságilag igazolt szakértője
A physiotherm infrakabinok kizárólagos
magyarországi forgalmazója
a Finnrelax Szauna és Szabadidő Kft.
Központ és Bemutatóterem:
2220 Vecsés, Fő út 79. Pf.:53
Tel.: (29) 350-096; (29) 350-097
Fax.: (29) 352-570
e-mail: info@finnrelax.hu
www.finnrelax.hu
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Tenger – élmény otthonunkban

Aki volt olyan szerencsés, hogy tenger mellett
nyaralhatott, az bizonyára összegyűjtött néhány maroknyi kagylót, szép formájú kavicsot.
Ha otthon is elő akarjuk hívni a tengerparti séták emlékét, és szeretnénk gyönyörködni szerzeményeinkben, akkor használjuk fel a tengeri
gyűjteményt.
A kagyló díszítőértékét már évszázadokkal ezelőtt felismerték. Elég, ha arra gondolunk,
hogy a XVIII. századi rokokó, a francia rocaille
- kagylócska - szóból származik, és előszeretettel alkalmazta díszítőelemként ezt a
rendkívül szilárd anyagot.
Először is gyengén, enyhén
hypos vízben egy éjszakára áztassuk be a kavicsokat, kagylóhéjakat, majd másnap öblítsük le
folyóvízzel
és hagyjuk megszáradni. Keressünk egy
szép formájú üres
üvegedényt és töltsük meg kagylóval.
Tetszetősen rendez-

zük el, és a teli
edényt állítsuk növényeink közé. Használhatunk fagylaltkelyhet, salátás tálkát
vagy fonott kosárkát.
Ha van egy jellegtelen üveggyertyatartónk, aminek az aljához kemény kartonlapot ragasztunk, akkor nagyon
egyszerű díszt készíthetünk. A kartont vágjuk
tetszőleges formájúra, majd díszítőpasztával
erősítsük rá a kavics-kagyló válogatást.
Üvegmécses tartót helyezzünk el egy
gömb alakú üvegedényben. Töltsük meg a gömböt félig tengeri
homokkal, félig, pedig az apró
kövekkel,
kagylóhéjakkal.
Végül tegyük bele a
mécsest.
Jól mutat a teraszon,
erkélyen a kagylóból
készült szélfüggő. Ehhez olyan kagylókra
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lesz szükségünk, melyeknek lyukas a héjuk, vagy
elég vékonyak ahhoz, hogy
mi magunk óvatosan lyukat
üssünk beléjük. Válasszunk egy szép egyenes ágat, melyet lyuggassunk ki, és a nyílásokon bújtassunk át fonalat. A felső ré-

szén rögzítsük, alulra pedig fűzzük fel a kagylókat. Figyeljünk arra, hogy
az ág vízszintes maradjon. Ha a kagyló lyukak

alá kis keménypapírt
ragasztunk, megelőzhetjük a héjak töredezését.
Régi vagy egy egyszerű, dísztelen képkeretet is körberagaszthatunk kagylóval, kis kövekkel. Ugyanígy varázsolhatjuk hangulatossá a sima terrakotta virágcserepeket, melyek így például fürdőszobai pipere szerek tárolására is alkalmasak lesznek.
Aki pedig nagyon merész, a fürdőszobában a
csempe fölé egy kevés habarccsal kagylóból
díszítő szegélyt ragaszthat. Ugyanígy keretbe
foglalhatja a tükröt vagy a zuhanytálcát is.

Belsőépítészet

HÁZ és KERT

121

122

HÁZ és KERT

Belsőépítészet

Miért éppen
Keményfából?
Felmerülhet a kérdés, miért választják évente egyre többen
a valódi fából készült bútorokat?
Meghatározó szempont a kényelem, a célszerűség és a
praktikum.
Egyre többen vágynak egyéniséget és személyiséget megtestesítő bútorokra. A piacon nagy a választék, de egyre
több ember szeretne igényes darabokat.
Amíg a gyengébb minőségű bútorokat, rövid időn belül lecserélik ( viszonylag olcsóbb áron ), addig a tömörfából készült bútorok nemcsak tartós, időtálló használati eszközként szolgálnak, hanem értékálló befektetést is jelentenek.
A fa csodálatos eleganciát és melegséget sugároz otthonunknak és barátságos hangulatot kölcsönöz.
A fából készült bútorok minden darabja egyedi és megismételhetetlen, magában hordozza a többéves fa növekedését,
az erdő hangulatát, az erdők tiszta levegőjének illatát, a fa
melegségét, és a természetes felületek nyújtotta életérzést.
A fa minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, ami a mai világban sajnos egyre ritkább:
– természetes
– környezetbarát
– csökkenti a CO2 kibocsátást
– természetes körülmények között újratermelhető
A fa, mint levegőszűrő:
A tömörfa bútorok javítják a belső terek levegőminőségét.
A felszínükön lévő nyitott pórusokon keresztül jelentős
mennyiségű káros anyagot képesek megkötni.

Finomszerkezete rendkívül összetett. Szerkezetük millió kis
üreggel, csatornával, kamrácskával tagolt, ami biztosítja az
anyagok nagyon kedvező élettani hatását.
A fa, mint antiallergén:
A helység levegőjében jelen lévő káros anyagok és porok
felelősek az allergiás és asztmás megbetegedésekért. A tömörfa csökkenti az allergiás reakciók kialakulását, mivel a
fa nem vonzza a port. Más anyagokkal ellentétben nem töltődik fel elektrosztatikusan.
Elektrosztatika?
Az elektrosztatikusan feltöltött terek az embereknél stresszreakciókat okozhatnak. A fa sztatikusan nem tölthető, a fafelületek inkább az ellenkező hatást váltják ki.
Higiénia:
A nyílt pórusú faanyagok mintegy antibiotikumként szolgálnak, mert ezen az anyagon a baktériumok nem képesek
életben maradni.

Belsőépítészet
Környezetbarát:
Egy 100 éves tölgyfa naponta 3 kg CO2-t von el a légkörből. A faanyag ésszerű felhasználása, sokat segíthet a globális felmelegedés elleni küzdelemben is, hiszen elégetésével nem kerül több szén a légkörbe, mint amit a következő
újulat megkötni képes.
A bútorok pedig eközben széntárolóként funkcionálnak. A
fa használata során javítható és restaurálható. Ön is hozzájárulhat környezetünk védelméhez, ha fa bútort vásárol, ezzel csökkenti a légkörünk terhelését. Ne feledje azt sem,
hogy a bútorkészítésnél felszabaduló CO2 kevesebb, mint
más termékeknél, melyek nem természetes alapanyagból,
különféle vegyianyagok felhasználásával készülnek. A műanyag felületű és szerves kötőanyagokat tartalmazó termékek égetése tilos, mert az égés során mérgező égéstermék
keletkezik.
Mert mi az igazi érték a mai világban?
A természetes alapanyag, környezetünk védelme, törekvés
a meleg, otthonos lakásbelsőre,egyediség és megbízhatóság.
A Pfiffer Bútor Faipari Vállalkozásnál ezen meggyőző érvek
miatt döntöttünk amellett, hogy csak természetes fa alapanyagból készítjük minőségi ajtóinkat és bútorfront alkatrészeinket, melyek a vásárlók megelégedését egy egész életen át képesek megőrizni. Nálunk a bútorgyártás a hazai erdőkből, egyenkénti válogatással vásárolt rönkbeszerzésnél
kezdődik. Évente 1000 – 1500 köbméter rönköt vásárolunk, cseresznye, tölgy és bükk anyagból. A rönkök felvágása és osztályozása saját fűrészüzemünkben történik. A
felfűrészelt deszkákból máglyákat képezünk, majd 1 – 1,5
éven keresztül levegőn előszárítjuk. Ezt követően egy számítógép vezérlésű szárítókamrába kerül az anyag, ahol a
technika mai eszközeinek segítségével, a fa tulajdonságait a legmesszebbmenőkig figyelembe véve két - három hét
alatt szárítjuk le szobaszáraz állapotig a faanyagot. A szárítási ciklus alatt a kamrában 60C°–os hőmérséklet mellett
a faanyag féregmentesítése is végbemegy. A technológia további
részében a műszárított faanyagból különböző faipari
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műveletek
után készülnek el a
meghatározott alkatrészek. Darabolás, ragasztás és
egyéb műveletekkel biztosítjuk az alkatrészek vetemedésmentességét,
alaktartósságát. Faipari gépeink többsége programvezérlésű, amelyek az optimális faanyag felhasználáson kívül, a
legjobb felületi minőségről is gondoskodnak. Ezzel biztosítva a hatékonyságot és az esztétikumot. A forgácsolási műveletek után egy összeállítási, ragasztási művelet következik, mely az ajtóknak a végleges formáját megadja. Ezt követően az ajtók átmennek a kézi csiszolás fázisán, valamint
az ellenőrzésen. Az ajtó ellenőrzője, egyedi bélyegző használatával azonosítható, amely a minőséget garantálja, valamint a cég logóját is tartalmazza. A technológiai sor végén
a felületkezelés áll, ami a fa szépségét és tartósságát erősíti. A háromlépcsős felületkezelő rendszer, a kor egyik legjobb felületkezelő anyagával, amely ellenállóvá, színtartóvá
és könnyen tisztíthatóvá teszi a bútort. Egyre több vásárló
választja bútorainkat, s elégedettségüknek köszönhetően,
egyre többször ajánlanak bennünket barátaiknak és ismerőseiknek is.
Ez a bizalom ösztönöz minket arra, hogy minél többet nyújtsunk vásárlóinknak.
Ennek érdekében folyamatosan fejlesztjük, bővítjük termékeink körét. Legújabb szolgáltatásunk révén (házhozszállítás, összeállítás) a vásárlóinknak csak használnia és
hosszú éveken át élveznie kell otthona új színfoltját.
Nem utolsó szempontként említeném a hazai munkahely, hazai termék
fontosságát, egy színvonalas tartós bútor esetében.
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A Mecsekparkett Kft. és a
Homparkett Rt. folyamatosan
bővülő termékkínálatával próbál megfelelni a piaci versenynek. A tavasszal bemutatott
„bütüvarázs” után most ismét
egy új termékkel a „Homeline”
elnevezésű parkettával bővült a
cég kínálata. A parketta jellegzetessége, hogy felülete 18 darab gyárilag egymás mellé ragasztott vékony szálból áll.

Belsőépítészet

Minden szál különböző árnyalatú, ezáltal változatos, elegáns felületet kapunk a burkolás végén. Természetesen ez az
új típusú parketta is teljes egészében keményfából készül,
gyárilag felületkezelt, lakkozott
kivitelben, jelenleg csak tölgy
színben. A két cég egy exkluzív
bemutatóteremben várja kedves vásárlóit, ahol a teljes termékkínálat megtekinthető.

Három rétegű szalagparketta akció: 3330 Ft/m2 áron, a készlet erejéig!
Kereskedelmi központ: 7631 Pécs, Nagyárpádi út 7.
Telefon: 06-72/547-168 Fax: 06-72/410-044
E-mail: mecsekparkett@t-online.hu
Márkaboltok: 7631 Pécs, Nagyárpádi út 7. Telefon: 06-72/438-324
1097 Budapest, Vaskapu u. 43-45. Telefon: 06-1/219-5911
Bemutató terem: 1036 Budapest, Tímár u. 8/6.; Telefon/Fax: 06-1/216-8121
E-mail: mecsekparkett.bp@t-online.hu
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MEGTALÁL MINKET AZ ÕSZI BNV A PAV. 310/E STANDON

A termográfiás felvétel igazolja, hogy a testsúly tökéletesen eloszlik a Tempur® anyagán. Ennek nagy jelentõsége van az ülõmunkát végzõknél, ugyanis az ülõmunka a medence kimenetét záró gátizmok vérellátásának zavarát okozza, ez egy idõ után
a záróizmok gyengüléséhez vezet, ami különbözõ tünetekkel jelentkezik. Például: aranyérbetegség, széltartatási probléma,
potenciazavarok. Mindezek megelõzésére és megszüntetésére kétféle ülõpárna készült, egy ék alakú számítógépes ülõpárna és egy standard.
A Nasa kutatóorvosai és fejlesztõmérnökei ajánlásával. Az Ön egészsége érdekében!

Használja ki otthonában a díjtalan kipróbálás lehetõségét!

Tempur World Hungary
1081 Budapest,
Népszínház u. 19.
Tel./fax: 06 (1) 313-0232,
06 (20) 932-1794
E-mail: info@tempur.hu

A Tempur® szerkezetében rejlik a magyarázat tüneteink megelõzésére és megszüntetésére. Az alvópárnák méretei illeszkednek a
nyak magasságához és a váll szélességéhez. A napi stressztõl megkeményedett hát- és vállizmokat a Tempur® megszabadítja a
feszültségtõl. A gerincnek tökéletes alátámasztást ad, miközben nyomáspont nélkül érintkezik a testszövetekkel. Így állandó marad
a sejtek oxigén- és tápanyagellátása. Véd az átfázástól, ezáltal csökkenti a reumás panaszokat és az ízületi gyulladásokat. Jelentõsen
enyhíti a keringési bántalmakból eredõ tüneteket. Az egészségügyben való széles alkalmazhatóságát az a rendkívüli tulajdonsága
adja, hogy nyomáspont nélküli testsúlyelosztást biztosít. Ezt nevezzük antidecubitus hatásnak. Ennek jelentõsége hangsúlyozott a
krónikus belgyógyászatban, a baleseti és égési osztályokon, az intenzív terápiában és a házi betegápolásban. A matrac huzata
antibakteriális és antiallergén, víztaszító és jól fertõtleníthetõ. Stabil sejtszerkezete igen magas élettartamot biztosít (40 év).

Már több mint 6 éve hazánkban is kapható egy speciális termékcsalád a Tempur®. Az ûrprogramból átvett nyitott sejtszerkezetû, különleges nyomáselosztó tulajdonságokkal bíró anyag. Eredetileg a Nasa fejlesztette ki az ûrhajósok ülõkabinjainak
a bélelésére. A Tempur® egyedülálló módon erõs és gyengébb igénybevétel esetén is visszanyeri eredeti formáját.
A testsúlyt a Tempur® részecskéi egyenlõ arányban osztják szét, megakadályozva, hogy a test kiemelkedõbb részeire nagyobb nyomás jusson. A helytelenül megválasztott matrac és alvópárna okozhat különbözõ problémákat és alvászavarokat.
Alváskutatók vizsgálatai bebizonyították, hogy egy éjszaka alatt az ember körülbelül nyolcvanszor, százötvenszer mozdul meg.
Tempur® matracon fekve ez a szám 8–10-re csökken. Korunk emberének leggyakoribb gondjai az ízületi és izomfájdalmakból erednek. A nem megfelelõ párnamagasság fej- és nyakfájást, akár nyakmerevséget is okozhat. Kemény matrac használata
gerinc menti izomfájdalmakat eredményezhet, valamint felerõsítheti a csípõ és térdízületi fájdalmakat.

FESZÜLTSÉGMENTES ALVÁS AZ EGÉSZSÉGES ÉLET ALAPFELTÉTELE.

Várjuk az érdeklõdõket Tempur® szakboltunkban a MAX City Lakberendezési Bevásárlóközpont 217-es üzletében.
2045 Törökbálint, Tópark út 1/A, tel.: 06 (23) 312-005

MEGÉDESÍTJÜK ÉLETE EGYHARMADÁT!
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Belsőépítészet

KABIRI SZŐNYEGHÁZ

– Kis- és nagykereskedelem
– Tisztítást, javítást és restaurálást vállalunk garanciával
www.kabiriszonyeghaz.hu
www.kabriricarpet.com

Cím: Budapest, XII. Krisztina krt. 11.
(A Moszkva térnél a Fopostával szemben)
Telefon: 212-4143
A hirdetés felmutatójának vásárlás esetén
20% kedvezményt biztosítunk!

Belsőépítészet
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